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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

eert

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Redactie-adres:
Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

Smolenaers Parket en PVC
Het adres voor uw PVC-vloer zowel plankmotief, 

visgraatmotief en tegelmotief.
Wij komen graag met de kleurenstalen naar 

U toe, ook in de avonduren zijn we bereikbaar.
Ook voor houtenvloeren(Multyplank) 

opschuren en onderhoud.

Ron Smolenaers: 06-526 292 93
Bgg.: 06-236 107 83

ronshoutenvloeren@hotmail.com

In 2019 werd gestart met een 
nieuw Buitenfonds project; de 
bouw van een rolstoelvriendelij-
ke uitkijktoren in Nationaal Park 
De Groote Peel. Dankzij veel gulle 
gevers is het gelukt om het beno-
digde bedrag bij elkaar krijgen. 
Inmiddels is de toren gebouwd 
en toegankelijk voor publiek. Een
resultaat om trots op te zijn!

Van plan naar project
Het Nationaal Park De Groote Peel is 
een weids en waterrijk hoogveenge-
bied. Een gebied waar je heerlijk kunt 
wandelen en genieten van de vele 
vogels, de stilte en de uitgestrekte 
natuur. Voor de beleving van zo’n 
natuurgebied is een uitkijktoren een 
onmisbare recreatieve voorziening. 
Vanaf hoogte kun je de cultuurhisto-
rische elementen, zoals de oude Peel-
banen, veel beter herkennen. Een uit-
kijktoren is dan ook dé plek waar je 
tijdens excursies kunt vertellen over 
ontstaan en beheer. 

Toen een paar jaar geleden de oude 
toren werd afgebroken, en er dus 
een nieuwe gebouw moest worden, 
werd de hulp van het Buitenfonds 
ingeschakeld. Het Buitenfonds is 
een onafhankelijke stichting die 
geld werft voor waardevolle pro-

Buitenfondsproject succesvol afgerond

Nieuwe uitkijktoren in De Groote Peel is klaar!

jecten in de natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer. Projecten waar 
geen structurele financiële bijdrage 
meer voor beschikbaar is. Met dona-
ties aan het Buitenfonds kan Staats-
bosbeheer die specifieke projecten
realiseren. 

Van project naar prachtige uit-
zichtplek
Om het benodigde bedrag bij elkaar 
te krijgen werd een crowdfunding- 
en sponsoractie via het Buitenfonds 
gestart. Samen met de boswachters 
van Staatsbosbeheer ging het Buiten-
fonds aan de slag om van het project 
een succes te maken. En dat is gelukt! 
Dankzij de bijdragen van Water-
schappen, Gemeenten, Stichtingen, 
fondsen, bedrijven en veel particu-
liere sponsors werd het benodigde 
bedrag bij elkaar gehaald. Staatsbos-
beheer heeft zelf ongeveer een vijfde 
van het benodigde bedrag beschik-
baar gesteld. Dankzij al die gulle ge-
vers was het eind 2020 mogelijk om 
de toren te gaan bouwen. 

En nu is de uitkijktoren klaar! Vanwe-
ge Covid-19 zal de officiële opening 

pas over een paar maanden plaatsvin-
den, maar de toren is al toegankelijk 
voor iedereen die van het bijzondere 
uitzicht wil genieten. Ook mensen die 
slecht ter been zijn kunnen de toren 
‘beklimmen’. Het ontwerp van Martin 
Koldenhof van bureau heer & mees-
ter, heeft twee niveaus, waarbij het 
onderste rolstoeltoegankelijke plat-
form via een talud bereikbaar is. De 
locatie van de nieuwe toren is halver-
wege het familiepad, de gele route, 
in De Groote Peel. 

Het Buitenfonds heeft nog veel meer 
mooie projecten in de natuur waar je 
een steentje aan bij kan dragen. Kijk 
voor meer informatie op: www.bui-
tenfonds.nl
Benieuwd naar hoe de toren ge-
bouwd is? Kijk dan naar dit filmpje: 
https://youtu.be/Z8DKt7EKMp4.

Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl

ZiekenverZiekenvervoervoer
Noord & Midden LimburgNoord & Midden Limburg

Bel GRABel GRATISTIS
0800-555 22 230800-555 22 23

Een belcirkel kan een prettige ma-
nier zijn om met anderen in con-
tact te zijn. Gewoon iedere dag 
even een praatje; even uitwisse-
len hoe het gaat. In Leveroy we-
ten ze hoe fijn dat dat gaat. 

Tijdens de bel- of telefooncirkel 
belt een aantal deelnemers elkaar 
iedere ochtend om te vragen of 
alles goed gaat. Dit sympathieke 
idee is in Leveroy in 2019 opge-
start door Mia Zegveld, inmiddels 
ook toegepast in Ospel en nu dan 
ook in de kern Nederweert. Goed 
voorbeeld doet volgen!

Positieve ervaring in Leveroy
De ervaringen in Leveroy sinds 2019 
geven heel veel positiefs. Het is altijd 
fijn als iemand vraagt hoe het met 
je gaat. Iemand waar je je verhaal 
even bij kwijt kunt, ook als het niet 
zo goed gaat. De belcirkel is er voor 
iedereen die woonachtig is in onze 
gemeente Nederweert, die behoefte 
heeft aan een praatje in de ochten-
duren. Dat kan voor de gezelligheid, 
uit veiligheidsoverweging of gevoel 
van zekerheid.

Met een telefoontje van iemand uit 
de lokale belcirkel blijft u niet onop-
gemerkt, maar wordt je gehoord. Als 
deelnemer van de cirkel hoor je bij 
een groep mensen die op elkaar let. 
Elke week neemt dezelfde persoon 
contact met je op om te informeren 
hoe het met je gaat. Even een praatje 
maken, een luisterend oor, iemand
waar je even je verhaal kwijt kunt.

Belcirkels Nederweert Leveroy en Ospel

Hoe werkt de belcirkel?
Wordt de telefoon niet opgenomen, 
dan komt er altijd iemand in actie. Je 
wordt dus niet zomaar vergeten. Dat 
geeft een veilig gevoel. Een belcirkel 
bestaat uit een groep mensen die el-
kaar belt. De contactpersoon van een 
belcirkel belt de eerste deelnemer. 
Die deelnemer belt dan de volgende. 
De laatste deelnemer in het rijtje belt 
de contactpersoon. Zo weten we dan 
dat alles oké is. Dat bellen gebeurt 
meestal op een vast moment, in een 
vaste volgorde, zodat je steeds door 
dezelfde persoon wordt gebeld. 
Daarna bel je zelf de volgende van de 
lijst. In Nederweert zijn er op dit mo-

ment drie Belcirkels: Leveroy, Ospel 
en nu dan ook voor de kern Neder-
weert. Elke Belcirkel heeft een coör-
dinator als centraal aanspreekpunt. 
Voor Leveroy en Ospel is dat Thea Sie-
ben, voor de kern Nederweert is dat 
Paul Batenburg. Voor andere kernen 
staat de deur open: laat weten wat je 
wil doen en we vinden een invulling.

Wil je meer weten?
Omdat in de telefooncirkel vrijwilli-
gers en deelnemers mee doen die bij 
elkaar in de buurt wonen, hopen wij 
dat er naast de belmomenten, ook 
contact momenten ontstaan waar
mensen elkaar gaan ontmoeten. Ech-

ter, dit is niet het uitgangspunt. Zeker 
in deze coronatijd is elkaar in de ogen 
kijken even niet veilig. Maar wat niet 
is zal zeker komen! Heb je interesse 
om deel te nemen aan een lokale Bel-
cirkel? Dat kan als coördinator, con-
tactpersoon of als deelnemer.

Of wil je meer informatie dan kun je 
contact opnemen.
Voor Leveroy en Ospel is dat Thea Sie-
ben 06-207 311 47
Voor de kern Nederweert is dat Paul 
Batenburg 06-131 280 58 of via email
paul@link-nederweert.nl
Voor meer informatie op onze 
site www.link-nederweert.nl

Foto’s: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Nederweert • Tel. 0495-625714
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Parochie Sint-Lambertus
H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 18.00 
uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Os-
pel: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 14 tot en met 23 januari 2021.

DONDERDAG 14 januari
Z. Petrus Donders, priester
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
9.00 uur H. Mis,

ZATERDAG 16 januari
H. Maria
18.00 uur H. Mis,

ZONDAG 17 januari
2e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis, 

MAANDAG 18 januari
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 januari
9.00 uur H. Mis, 

WOENSDAG 20 januari
H. Sebastianus, martelaar
Geen H. Mis 

DONDERDAG 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 januari
H Vincentius, diaken en martelaar
9.00 uur H. Mis,

ZATERDAG 23 januari
H. Maria
18.00 uur H. Mis, jaardienst Pierre Stienen, 
Theu Gerris.

Overleden
Op 7 januari was de uitvaart van Harrie 
Stultjens, hij overleed in de leeftijd van 92 
jaar en woonde Agenshof 7 A 4.
Op 8 januari was de uitvaart van Leen van 
Nieuwenhoven- van de Kruijs, zij overleed 
in de leeftijd van 88 jaar en woonde Bosser-
straat 14.
Mogen zij rusten in vrede.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453

Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor inlichtingen of intenties telefoon: 
06 506 018 03. 

E-mail:miagubbels12@gmail.com
Kosten H.Mis € 27,50

Koster: Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 17 januari 2021
H. Mis om 11.00 uur.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

CORONAREGELS zijn van toerpassing

De parochiecommissie wenst allen
een Zalig Nieuwjaar 

en een goede gezondheid voor 2021.

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: www.clustertabor.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 16 jan. 2021 – 23 jan. 2021

Op zondagmorgen 17 januari zal er geen 
eucharistieviering in onze parochiekerk wor-
den gehouden.

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in februari 2021 

zal er een eucharistieviering worden ge-
houden in onze parochiekerk om 09.30 uur.
- Zondag 7 februari
- Zondag 21 februari

• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoe-
ken voor een persoonlijk gebed of om 
een kaarsje op te steken. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr. 
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 17 Januari
Nu nog geen diensten in onze kapel!

Tot nader bericht zijn er nog geen dien-
sten in onze kapel ,i.v.m. de aangescherp-
te coronavoorschriften van het RIVM.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel. 
- Moeder Maria, een weesgegroetje kan 

nooit kwaad!, vandaag twee voor een 
speciaal iemand!!

- Lieve Maria, dat ik de rust en kracht mag 
ontvangen. Waak over ons! Dank U!

- O Maria, Lieve Moeder, onze hoop en toe-
verlaat, wilt u onze hulp verlenen als het 
met ons niet goed zou gaan. Bedankt !!!

Iets om over na te denken: 
Eenheid ontstaat niet door overname van el-
kaars ideeën, maar door het aanvaarden van 
elkaars inzichten.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 16 - 23 januari 

Zaterdag 16 januari, H. Arnold Janssen, 
priester, 19.00 ghm Graad Kessels (verjaardag). 

Zondag 17 januari, 2e zondag door het 
jaar, 10.00 Sjaak Reijnders (verjaardag), ou-
ders Salimans-Hermans en zoon Peter.

Donderdag 21 januari, H. Agnes, maagd 
en martelares, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 23 januari, 19.00.

MISDIENAARS: Za. 16 jan. 19.00: Rick van 
Hulsen; Zo. 17 jan. 10.00: Tom Kessels, Nick 
Stijnen; Za. 23 jan. 19.00: Tom Dirks. 

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID: Van 18 
– 25 januari vindt de gebedsweek voor de 
eenheid plaats. Door gebed wordt gehoor 
gegeven aan de bede van de Heer zelf, dat 
allen één mogen zijn. Deze gebedsweek is 
een oecumenisch initiatief ontstaan in En-
geland; in een later stadium sloot de katho-
lieke Kerk zich hierbij aan. In de eucharistie 
vieringen van komend weekeinde kunnen
wij om die eenheid bidden. 

HET IS ZALIGER OM TE GEVEN: …… dan
te ontvangen. Deze woorden staan letterlijk 
zo in de Handelingen der apostelen en we 
kunnen ze ook letterlijk opvatten. Geven wil
hier zeggen: iets wegschenken waar je niets 
voor terug wilt hebben. Dat geeft grote vol-
doening, dat is het zalige ervan. En natuur-
lijk het feit dat je ertoe in staat bent omdat 
je (meer dan) voldoende hebt. 
(Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 
Handelingen 20: 35). 

Pastoor Koumans OMI.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

16 t/m 23 januari

ZATERDAG 16 januari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor ouders v.d. Goor-Meulen.

ZATERDAG 23 januari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Piet Beerens en Alda Bee-
rens-Verstappen.

LEZERS: zaterdag 16 januari Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 23 januari Fred Neyens.

MISDIENAARS: zaterdag 16 januari Ayla 
Beerens en Lise Vaes.

KINDERWOORDDIENST: beste kinderen
a.s. zaterdag 16 januari zijn jullie om 19.15 
uur weer hartelijk welkom in de sacristie.

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Groene Kruis
Postbus 694, 5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Telefoon: 088 - 61 088 61

Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 076 54

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 44 34 98 10 
van 8.30 – 17.00 uur

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep
www.dezorggroep.nl

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

OPRUIMING
20% - 50% korting
lingerie - nachtmode - badmode
Voor advies of om een bestelling te plaatsen,
kunt u ons telefonisch bereiken via:
Telefoon: 0495-631936

TE HUUR
Per 1 maart 2021

Appartement
C e n t r u m  N e d e r w e e r t

TEL. 06- 517 517 15

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of 
waar men kan reageren in uw adver-
tentie te vermelden.

TE HUUR
Te huur per 1 maart 2021 centrum 
Nederweert: Appartement met lift. 
info: 06-517 517 15

TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert

Meer info:
meijsen@planet.nl
BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

De (vooraf) bestelde spellen “Ontdek 
Nederweert’ zijn vanaf nu weer af te 
halen bij Bruna Gommans Lambertus-
hof 30-31 en bij Pets & Co De Dieren-
liefhebber aan de Geenestraat 8 in 
Nederweert. Let op welk afhaalpunt je 
vooraf hebt aangeven. Vanwege ver-
plichte sluiting ivm Corona kan het spel 
niet afgehaald worden bij de Hema. 
Degene die Hema als afhaalpunt heb-
ben aangegeven kunnen terecht bij 
een van de twee bovenstaande afhaal 
adressen.

Ontdek Nederweert op voorraad
Door de grote vraag naar het spel en 
vanwege transport problemen zijn een 
aantal onderdelen niet op tijd gele-
verd. De spellen zijn weer verkrijgbaar. 
Nog geen spel besteld? Vanwege de 
maatregelen van de overheid kan het 
spel voor € 15,00 online worden be-
steld via www.shop.nederweert24.nl.

Over, voor en door Nederweert
Maar liefst 300 vragen en opdrachten 
in zes categorieën, Algemeen, Taal en 
dialect, Aarde en natuur, entertain-
ment, en geschiedenis over Neder-
weert en de wereld. 
Initiator van dit spel OVN-voorzitter 
Thijs Linsen, is trots op het resultaat, 

Gezelschapsspel Ontdek Nederweert 
weer op voorraad

door een co productie van de OVN, de 
organisatie van NederWEET, drukkerij 
van Deursen en veel vrijwilligers is dit 
gezellige en wetenswaardig bordspel 
tot stand gekomen.

NederWEET
In 2018 vond de eerste gemeentebrede 
kwis plaats. In alle kernen, huiskamers 
en kantines zaten teams klaar om met 
elkaar de strijd aan te gaan. Ook in 
2019 vond een succesvolle kwis plaats 
waaraan veel teams meededen. In 
2020 zou de derde editie zijn, maar 
corona gooide roet in het eten. Niet 
getreurd. De verzameling wetens-
waardigheden en feitjes van Neder-
WEET vormde een mooi begin voor de 
eerste editie van het bordspel ‘Ontdek 
Nederweert’. Het streven is in de toe-
komst een tweede editie én een kin-
derversie uit te brengen.

Ontdek Nederweert
De naam van het spel is niet geheel 
toevallig gekozen. Om ondernemers 
een platform te geven waarop zij ge-
makkelijk gevonden kunnen worden, 
gecombineerd met informatie over ac-
tiviteiten en meer, is op initiatief van 
de OVN de website www.ontdekne-
derweert.nl gerealiseerd. 

Jouw handen hebben voor ons gewerkt,
jouw hart heeft voor ons geklopt,
jouw handen en ogen hebben ons

tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Theu Verdonschot
mien tijden zeen verbî-j

echtgenoot van Corrie Verdonschot - Cuppens

Na een liefdevolle verzorging heeft pap, 
in de leeftijd van 89 jaar, het leven losgelaten.

pap, opa en overgrootopa van Ria en Wil †
Mark en Anke
Linda

Huub en Petra
Sanne en Tom, Saar, Suus
Sietske en Paul
Sjoukje
Niels en Sterre

Ton en Waloy

Henk en Toos
Tim en Sanne
Inge en Jack

Truus en Albert
Stefan en Peggy, Milan

Contactadres: 
Geuns Uitvaartbegeleiding 
t.a.v familie Verdonschot
Schoutlaan 19, 6002 EA  Weert

We nemen in besloten kring afscheid van Theu, waarna we hem ter 
ruste leggen op het Sint Lambertuskerkhof te Nederweert.

Huisfotograaf en Raadslid
Ad is sinds het seizoen 1976-1977 lid 
van V.V. De Pinmaekers. In de begin-
jaren was Ad naast lid van de raad van 
11 de huisfotograaf van V.V De Pin-
maekers. Hij zorgde ervoor, dat alle 
activiteiten in een seizoen vastgelegd 
werden op de gevoelige plaat. Ver-
volgens kregen alle medewerkers, die 
betrokken waren bij de activiteiten de 
gelegenheid om foto’s bij te bestellen. 
Foto’s van de bonte avonden, boe-
renbruiloft en vele andere evene-
menten vonden gretig aftrek. Een
megaklus voor Ad en zijn vrouw om 
al deze honderden foto’s jaarlijks uit 
te zoeken en vervolgens bij de juiste 
persoon af te leveren. Ad heeft dit 
jaren met volle overgave gedaan, tot 
het moment dat het digitale fotogra-
feren zijn intrede deed en hij zich op 
andere taken ging toeleggen. 

Bühnemeester en optochtcollecte
Ad is een man, die veel werk verzet 
achter de schermen, iemand waar 

Ad Rijkers 4x11 jaar lid van  
V.V. De Pinmaekers Nederweert

je altijd een beroep op kunt doen. 
Al vele jaren is hij actief betrokken bij 
het verwerken van de collecte tijdens 
de optocht en als bühne meester ac-
tief tijdens de bonte avonden. 

Erelid
Voor zijn vele verdiensten is Ad enige 
jaren geleden benoemd tot ere lid 
van V.V. De Pinmaekers

Onderscheiding
Dit seizoen zijn er geen vastelaovendj 
activiteiten.  Desondanks en geheel 
volgens de corona regels heeft een 
kleine afvaardiging van V.V. De Pin-
maekers  Ad thuis verrast en hem de 
hoge Bondsonderscheiding van de 
BCL met bijpassen de oorkonde t.b.v. 
4 x 11 jaar lidmaatschap toegekend. 
Echtgenote Angeline in al die jaren 
ook actief betrokken en daarmee een 
grote steun voor Ad  heeft hem de 
bondsonderscheiding onder toeziend
oog van Vorst Roland van Eijk uitge-
reikt. 

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j



GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

De gemeente Nederweert is sinds 
medio 2020 aangesloten bij de Cultuur-
regio Noord-Limburg. Een samenwer-
kingsverband dat in eerste instantie 
door de gemeenten in Noord-Limburg 
is opgestart. Vervolgens hebben ook 
diverse gemeenten uit Midden-Lim-
burg zich hierbij aangesloten. “Door 
samen onze krachten te bundelen, kun-
nen we het culturele veld in onze regio 
versterken en meer zichtbaar maken”, 
aldus wethouder Peter Koolen. 

Cultuur bloeit en broeit vanouds in 
onze provincie. De sector heeft het 
door corona zwaar. We zijn ervan over-
tuigd dat na deze moeilijke periode 
weer een creatief en interessant hoofd-
stuk aanbreekt. 

Culturele krachtenbundeling
De Cultuurregio Noord-Limburg 
ondersteunde in 2020 zeven kansrijke 
regionale initiatieven en ontwikke-
lingen. Dwars door de regio, dwars 
door de verschillende disciplines. Van 

breakdance tot slagwerk, van samen-
werkende poppodia tot theater voor de 
zorg. 

Geboekte resultaten
In de Cultuurregio Noord-Limburg wer-
ken dertien gemeenten samen met het 
culturele veld aan het versterken van 
de zichtbaarheid, het productie klimaat 
en de (talent)ontwikkeling van het 
rijke culturele aanbod in de regio. Het 
afgelopen jaar verliep daarbij anders 
dan gepland, om redenen die geen 
toelichting meer nodig hebben. Bent u 
benieuwd naar wat er wél kon, waar we 
aan werken, welke resultaten werden 
geboekt en hoe cultuurmakers naar de 
ontwikkelingen in de regio kijken?  
Kijk dan op de vernieuwde website 
www.cultuurregionoordlimburg.nl voor 
makersverhalen, initiatieven en meer. 

Subsidieregeling 
Hebt u plannen om de Cultuurregio 
Noord-Limburg verder tot bloei te bren-
gen? Bekijk dan zeker ook de mogelijk-

heden van de tijdelijke subsidieregeling 
van de samenwerkende gemeenten.  
De subsidieregeling dient ter ondersteu-
ning en aanjaging van drie doelen:

 Het verbeteren van de zichtbaarheid 
van het rijke culturele aanbod in de 
regio
 Het versterken van het productie-
klimaat
 (Talent)ontwikkeling

Samenwerkingsplannen die bijdragen 
aan tenminste twee van de drie doel-
stellingen van de cultuurregio komen in 
aanmerking voor een bijdrage. 

Informatie en aanvraagformulier
Meer informatie en het aanvraagformu-
lier zijn te vinden op de website van de 
gemeente Venray: www.venray.nl/subsi-
dieregeling-cultuurregio-noord-limburg. 
Voor vragen over de mogelijkheden kunt 
u contact opnemen met kwartiermaker 
Wouter Daemen van dit project, te berei-
ken via wouter.daemen@venray.nl.

Cultuur op de kaart
Gemeenten werken samen, subsidieregeling voor initiatieven

Het aantal inwoners van Nederweert 
groeide het afgelopen jaar samen met 
Roermond het hardst van alle gemeenten 
in Limburg. De stijging is geen verras-
sing. Nederweert groeit nog steeds qua 
inwoneraantal. Het ene jaar gaat het iets 
harder dan het andere jaar. Op 1 januari 
2021 registreerden we 17.168 inwoners.

Verloop
Een korte terugblik. Op 1 januari 2016 
telde Nederweert 16.788 ingeschreve-
nen. In oktober 2017 konden we onze 
17.000ste inwoner verwelkomen, Suze 
Strijbos uit Nederweert-Eind. In 2018 
was er een kleine daling en in 2019 nam 
het aantal inwoners weer toe. Op 1 
januari 2020 stond de teller op 17.019. 

Stijging
Terwijl het totaal aantal inwoners in 

Limburg daalde met bijna 1.000 in-
woners, steeg het aantal inwoners 
in Nederweert en Roermond met 
0,9 procent. Op 1 januari telde onze 
gemeente 17.168 inwoners. Dit aantal 
kan overigens nog wijzigen, omdat de 
officiële cijfers later in januari worden 
vastgesteld.

Oorzaken
De groei van het aantal inwoners heeft 
verschillende oorzaken. Het komt 
door geboortes, vestiging uit andere 
gemeenten en vestiging uit het buiten-
land. Daartegenover staat dat inwoners 
overlijden, vertrekken naar andere 
gemeenten en vertrekken naar het 
buitenland. In het bevolkingsoverzicht 
op onze website ziet u de cijfers per 
maand in 2020.

Huishoudboekje op orde

Samen met twaalf andere gemeenten werken we aan het verbeteren van de zichtbaarheid van het rijke culturele aanbod in de regio. Foto: Nederweert24

Terwijl veel gemeenten financieel moeten 
bezuinigen, stelde de gemeenteraad van 
Nederweert begin november de Program-
mabegroting 2021-2024 vast, inclusief 
een sluitende meerjarenbegroting. Inmid-
dels is de begroting door de provincie 
positief beoordeeld. Nederweert heeft de 
zaken goed op orde. 

Provinciaal toezicht
Na het vaststellen van de begroting door 
de gemeenteraad wordt deze in het 
kader van provinciaal toezicht naar de 
provincie gestuurd. “Dat is gebruikelijk 
en gebeurde in vol vertrouwen”, aldus 
wethouder Dieteren. Provinciaal toe-
zicht is van belang, zodat inwoners en 
bedrijven erop kunnen vertrouwen dat 
het financiële beleid van hun gemeente 
beschermd en geborgd is.

Interne controle 
In een interne controle beoordeelde een 
accountant, vooruitlopend op de jaarre-
keningcontrole 2020, of er punten zijn die 
extra aandacht nodig hebben. De accoun-
tant heeft in december zijn bevindingen 
in een managementletter gepresenteerd. 
Daaruit blijkt dat het controlebeleid van 
de gemeente Nederweert deugt. Er zijn 
vooralsnog geen bijzonderheden voor 

de jaarrekeningcontrole 2020. 

Vertrouwen 
Een herverdeling van het gemeentefonds 
in 2023 en de flinke kosten in het sociaal 
domein brengen onzekerheden mee 
voor alle gemeenten. “We blijven onze 
uitgaven goed doordenken. Bovendien 
denkt de gemeenteraad constructief mee 
over oplossingen. Als college hebben we 
dan ook vertrouwen in het nieuwe jaar”, 
aldus de wethouder.

Begroting en BIEO
Om u een indruk te geven van de inkom-
sten en uitgaven van de gemeente, is er 
een Begroting In Eén Oogopslag (BIEO) 
gemaakt. Daarmee ziet u op een over-
zichtelijke manier waar de belangrijkste 
budgetten naartoe gaan. De BIEO 2021 
is ook te downloaden op onze website. 
Daar staan ook de begroting 2021 en 
bijbehorende stukken. 

Overheidsorganisaties gebruiken 
gegevens van burgers, bedrijven en 
gebouwen. Het is belangrijk dat deze 
gegevens kloppen. 

Fout herstellen
Staat er een fout in deze gegevens? 
Dan moet dit hersteld worden bij de 
organisatie waar het ‘mis’ is gegaan. 
Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat 
niet duidelijk is bij welke organisatie 
iemand moet zijn. Daarom is er vanaf 
nu het Meldpunt Fouten in Overheids-

Als u graag een steentje bijdraagt aan 
de organisatie van de Tweede Kamer-
verkiezingen op 17 maart, kunt u zich 
aanmelden als lid van een stembu-
reau.

Als stembureaulid zorgt u ervoor dat de 
verkiezingsdag goed verloopt en dat de 
telling zorgvuldig gebeurt. Om u goed 
voor te bereiden op deze dag, krijgt u 
een (online) training. Wij zoeken ook 
reserve-stembureauleden. Valt er een 
stembureaulid uit, dan nemen wij con-
tact met u op.

Stemmen en corona
Twee stembureaus gaan al open op 
15 en 16 maart. Hier hebben wij ook 
mensen voor nodig. Bij de verkiezin-
gen gelden ook in de stemlokalen de 
coronamaatregelen, zoals het houden 
van 1,5 meter afstand en de hygiëne-
maatregelen. Op een verkiezingsdag 

registraties (MFO). 

Een melding doen
Het MFO is onderdeel van de Rijks-
dienst voor Identiteitsgegegevens 
(RvIG). Constateert u een fout in een 
registratie bij de overheid? En weet u 
niet waar u terecht kunt of komt u er 
niet uit met de betreffende overheids-
organisatie? Doe dan eenvoudig een 
melding bij het MFO. 
U vindt het meldpunt via www.rvig.nl/
mfo en rijksoverheid. 

komen veel mensen langs in het stem-
bureau. Het is daarom belangrijk om 
goed na te denken over uw aanmel-
ding als stembureaulid. Zeker als u tot 
één van de risicogroepen behoort. 

Aanmelden
Voor aanmelden en meer informatie 
gaat u naar onze website www.neder-
weert.nl. Klikt u dan op Aanmelden 
stembureaulid. Een mail sturen kan ook: 
burgerzaken@nederweert.nl. Mogen 
we u alvast hartelijk bedanken?

Vanaf maandag 4 januari hebben nieuw 
aan te vragen identiteitskaarten een 
extra functie. U kunt ermee inloggen bij 
de overheid, het onderwijs, de zorg of 
uw pensioenfonds. 

Inloggen met uw identiteitskaart geeft 
in de toekomst toegang tot persoonlijke 
gegevens die extra gevoelig zijn. Uw 
gegevens zijn zo maximaal beschermd.

Activeren
Na het ophalen van uw identiteits-

kaart bij de gemeentebalie, ontvangt 
u daarom binnen vijf werkdagen een 
brief van DigiD. Daarmee kunt u die in-
logfunctie activeren. Het activeren van 
deze inlogmethode én het inloggen 
met identiteitskaart is mogelijk vanaf 
maandag 11 januari.

Informatie
Kijkt u voor meer informatie op www.
digid.nl. Daar staat duidelijk uitgelegd 
hoe het inloggen met uw identiteits-
kaart precies werkt.

Extra functie op identiteitskaart

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Op stembureau
Donderdag 14 januari 2021

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

@GemNederweert 
Facebook.com/GemeenteNederweert

Initiatieven in beeld
Leefbaarheidsregisseurs Harold, Iris en 
Joey hebben eind vorig jaar verschillen-
de (burger)initiatieven extra onder de 
aandacht gebracht. Dit gebeurde door 
het maken van filmpjes. 

De filmpjes zijn opgenomen in samen-
werking met lokale inwoners, vrijwil-
ligers, het gemeentebestuur en Neder-
weert24. 

Initiatieven
U kunt ze bekijken via de gemeentelijke 
social media, onze website en Neder-
weert24. Een greep uit de initiatieven 
die voorbij komen: De Zonnebloem in 
coronatijd, de Belcirkel en de Corona-
hulpdienst. Vrijwilligers, het gemeente-
bestuur en de leefbaarheidsregisseurs 
vertellen enthousiast over de projecten 
die zeker in een tijd als deze extra waar-
devol zijn voor veel inwoners.

Coronaproof
Alle initiatieven zijn coronaproof en 
kunnen met inachtneming van de maat-
regelen uitgevoerd worden. Op deze 
manier zorgen we er in deze corona-
tijd voor dat we #Aandachtvoorelkaar 
blijven houden. U doet toch ook mee? 
Samen zorgen we voor elkaar!

Hallo nieuwe inwoners!

Ruim 60 jaar geleden was het wat rustiger op straat. Op 1 januari 1960 telde de gemeente 10.041 inwoners.



Post NL 
Servicepunt

op afspraak bij een van onze winkels

* Bij een minimale besteding van €20,-

Poell De VerfzaakBackes & Boels De Verfzaak

Kranen De VerfzaakDols Storms De VerfzaakDe Verfzaak EindhovenDe Verfzaak CuijkVan de Kerkhof De Verfzaak

De Verfzaak Roermond Dols Storms De Verfzaak De Verfzaak Valkenswaard

Voor 16.00 uur besteld =
dezelfde dag GRATIS thuisbezorgd*

1  Bestel via www.deverfzaak.nl

2  Kies bij bezorgoptie: 
‘Laten bezorgen door De Verfzaak winkel’

neem contact op met een van onze winkels
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U kunt ook bij ons terecht voor:

Afhalen 
bestellingen

op afspraak bij een van onze winkels
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Wij gaan door!


